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Bleskensgraaf, 12 maart 2020
Geachte gemeente, geliefde broeders en zusters,
U zult ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben over de maatregelen die in Nederland genomen
worden om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Eén van de maatregelen die op 12
maart jl. namens het kabinet afgekondigd is, is het niet bijeenkomen met groepen mensen groter
dan 100 personen. Normaalgesproken worden de kerkdiensten in onze gemeente gelukkig door
meer dan 100 personen bezocht. Dat betekent dat de kerkdienst niet door kan gaan zoals we
gewend zijn.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van vandaag besloten om tot nader order - maar in ieder
geval de aankomende drie weken - de volgende werkwijze te hanteren :

De (gast)predikant komt op zondag op de gebruikelijke tijdstippen (9.30 en 18.30 uur) met de
kerkenraad, koster en organist samen in het kerkgebouw. Mocht een gastpredikant onverhoopt
niet in gelegenheid zijn te komen, dan zal een ouderling de dienst leiden.

De predikant leidt de dienst volgens de gebruikelijke liturgie en deze wordt zoals gewoonlijk
uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Mocht de internet-verbinding niet goed
functioneren door bijv. overbelasting, dan kan de dienst later op de dag worden beluisterd.

De kerkdienst in de grote zaal van Graafzicht komt eveneens te vervallen.

Als u mensen in uw omgeving kent die geen kerkradio of internet-verbinding hebben, vragen
wij om na te denken of u daar iets in kunt betekenen.
Normaalgesproken bent u tijdens de kerkdiensten in de gelegenheid uw liefdegaven te geven. Wij
wijzen u graag op de gelegenheid dit nu via het rekeningnummer van de kerkvoogdij en de
diakonie te doen. Deze kunt u vinden op de website van onze gemeente.
De gemeenteavond van 19 maart a.s. over orgaandonatie komt ook te vervallen, evenals de
slotavond van de catechisatie op 24 maart. Dinsdag 17 maart is er dus voor de laatste keer
catechisatie. Communicatie over bijeenkomsten verder in de toekomst zullen we zoveel als
mogelijk via de kerkbode laten verlopen.
We realiseren ons dat het voor een ieder wat ongebruikelijk zal zijn om de kerkdienst en het
gemeenteleven op een andere manier te beleven dan we gewoon zijn. Gelukkig hebben we nog
technische middelen tot onze beschikking waardoor de bediening der verzoening door kan gaan.
Laten we God daarvoor ook danken ! We hopen en bidden tegelijkertijd dat de situatie in ons land
beperkt blijft tot een afzienbare tijd. We vragen ook om uw voorbede voor alle zieken, het
verplegend personeel en mensen die direct getroffen worden door het virus en de gevolgen ervan.
Laten we deze tijd ook zeker gebruiken om om te zien naar onze naasten.
Met een hartelijke groet,
De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Bleskensgraaf

